
 
REFERAT FAU-MØTE VED LØREN SKOLE  

23. november 2015 

 

Tilstede: Kristin Flaatten Risberg, Terje Abrahamsen, Hanne Opshal Austad, Glenn Marius 

Sivertsen, Gunhild Bolstad, Brita Hjelseng. 

 

Forfall: Kristin Meisingset Hallgren, Martin Aakervik, Laila Meland, Camilla Pallander Solberg, 

Kristine Homlung, Ulf Christian Såglund, Anne Kristine Soltvedt, 

 

Referent: Gunhild 

 

Sak 32/15 Godkjenning av referat og innkalling 
Innkalling godkjent 

 

Sak 33/15 Trygg skolevei, besøk av bymiljøetaten 

Vibeke Rørholt fra Bymiljøetaten holdt et engasjerende innlegg om Trafikkagenten. 

Trafikkagenten er en app som kan benyttes av barna/foreldrene for å melde inn om farlige 

situasjoner på skoleveien. Bymiljøetaten prioriterer meldinger knyttet til skolevei som kommer 

inn via appen, og det er satt av særskilte ressurser til å følge opp.  

 

FAU anbefaler at dette gjennomføres på Løren skole. For å få flest mulig med bør dette gjøres 

som en kampanje over to uker, i samarbeid med skolen. FAU foreslår at det gjennomføres i 

slutten av januar/begynnelsen av februar.  

 

FAU har nedsatt en egen arbeidsgruppe for trygg skolevei, som også skal ha ansvar for å 

gjennomføre kampanje knyttet til Trafikkagenten sammen med skolen. Arbeidsgruppen er satt 

sammen med tanke på at både Risløkka, Løren og Refstad skal være representert, og består av: 

 Hanne Opsahl Austad 

 Kristin Meisingset Hallgren 

 Glenn Marius Sivertsen 

 Laila Meland 

 

Sak 34/15 17. mai-komite 2016  

Gunhild tok den 26. oktober kontakt FAU-leder ved Refstad skole ang. en egen Løren-stand på 

Lørenbanen. (Vi fikk beskjed i fjor om at vi var for sent ute da vi tok kontakt i februar/mars). 

FAU-leder opplyste at hun skal sende navn på leder i 17. mai-komiteen på Refstad, så snart hun 

har det, men det er ikke oversendt ennå.  

 

Vi fikk ikke satt noen 17. mai-komite på Løren, da det var så mange som ikke var til stede. Dette 

bør gjørs på første møte i januar.  

 

Sak 35/15 Kartleggingsprøver mv.  

Det ble ikke tid til å diskutere denne saken, da mesteparten av møtet ble brukt på Bymiljøetatens 

presentasjon. 

 

Sak 36/15 Eventuelt 

Ingen saker 

 

NESTE MØTE 

Neste FAU-møte blir mandag 18. januar 2016 kl 18.30. Saker meldes inn til Kristin Flaatten 

Risberg (kristin_risberg@hotmail.com) så snart som mulig, og senes en uke før møtet.  

mailto:kristin_risberg@hotmail.com

